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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені А. С. МАКАРЕНКА

НАКАЗ

15 лютого 2021 року м. Суми № ^9

Про оголошення конкурсу па заміщення 
посад науково-педагогічних працівників

З метою якісного забезпечення освітнього процесу в університеті 
висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами та на виконання 
ст. 55 Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та 
укладання з ними трудових договорів, ухваленого вченою радою 
університету 25 травня 2020 року, протокол №11,  затвердженого наказом по 
університету № 209 від 25 травня 2020 року «Про введення в дію рішень 
вченої ради університету від 25 травня 2020 року», службових записок 
директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів, завідувачів 
кафедр

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на заміщення посад професорсько-викладацького 

складу кафедр у поточному навчальному році:
- психології:, доцента -  1 (науковий ступінь та вчене звання відповідно 

до профілю кафедри);
- біології людини і тварин: професора — 1 (науковий ступінь та вчене 

звання відповідно до профілю кафедри); викладача -  0,5;
- хімії та методики навчання хімії: доцента — 0,75 (науковий ступінь 

та вчене звання відповідно до профілю кафедри);
- всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін: професора -  0,5 (науковий ступінь та вчене звання 
відповідно до профілю кафедри); доцента -  1 (науковий ступінь та вчене 
звання відповідно до профілю кафедри);

- права та методики викладання правознавства: професора — 1 
(науковий ступінь доктора юридичних наук та вчене звання відповідно до 
профілю кафедри);

- хореографії та музично-інструментального виконавства: 
викладача -  0,5.



2. Голові конкурсної комісії (Лянной 10.0.):
2.1. Подати оголошення про проведення конкурсу на заміщення посад 

науково-педагогічних працівників для публікації в засобах масової 
інформації до 24 лютого 2021 року.

2.2. Прийом документів претендентів для участі у конкурсі на заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних працівників провести у відповідності 
до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка та укладання з ними трудових договорів, 
ухваленого вченою радою університету 25 травня 2020 року, протокол №11,  
затвердженого наказом по університету № 209 від 25 травня 2021 року «Про 
введення в дію рішень вченої ради університету від 25 травня 2021 року» у 
термін до 23 березня 2021 року.

2.3. Провести засідання конкурсної комісії 24 березня 2021 року та 
підготувати наказ про допуск до участі у конкурсі на заміщення посад 
науково-педагогічних працівників університету.

3. Завідувачам кафедр розглянути подані матеріали претендентів на
заміщення посад науково-педагогічних працівників на засіданнях кафедр в 
термін з 17-23 березня 2021 року та надати висновки про професійні та 
особистісні якості претендентів на посаду відповідно до п. 4.6 Порядку 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково- 
педагогічних працівників Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка та укладання з ними трудових договорів, ухваленого 
вченою радою університету 25 травня 2020 року, протокол № 11,
затвердженого наказом по університету № 209 від 25 травня 2021 року «Про 
введення в дію рішень вченої ради університету від 25 травня 2021 року».

4. Голові вченої ради університету (Лянной ІО.О.), головам вчених рад 
навчально-наукових інститутів та факультетів провести обрання на посади 
науково-педагогічних працівників на засіданні вченої ради університету та 
вчених рад навчально-наукових інститутів і факультетів у березні 2021 року.

5. Секретарям вчених рад навчально-наукових інститутів і факультетів 
подати ученому секретарю університету витяги із протоколів засідань вчених 
рад навчально-наукових інститутів та факультетів по кожній обраній 
кандидатурі до 29 березня 2021 року.

6. Ученому секретарю вченої ради університету (Скиба О.О.) подати до 
відділу кадрів документи по кожній обраній кандидатурі до ЗО березня 
2021 року.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор ІО. О. Лянной


